NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYÜlÉSÉNEK
189j2014.(IX.25.) számú határozata

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
között 2013. január 17. napján megkötött vagyonkezelési szerződés módosításáról

A Közgyűlés

1./

az előterjesztést megtárgyalta és elfogadta .

2./ jóváhagyja a határozat mellékletét képező, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal 2013.
január 17. napján kötött vagyonkezelési szerződés módosítását.

3./ felhatalmazza a Polgármestert - Dr. Szemán Sándor címzetes
2./ pontban meghatározott szerződés módosítás aláírására .

főjegyző

ellenjegyzése mellett - a

k.m.t.

Jt~\tvd

,.

Dr. Kovács Ferenc
polgármester

I

I

Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

*

Erről

értesülnek:
1./ A Közgyűlés tagjai
2./ A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységei nek vezetői
3./ Az érintett oktatási intézmények vezetője
4./, AUM és KÖZIM vezetője
./ KU K vezetője

2

Melléklet a 189/2014.(IX .25 .) számú határozathoz

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS MÓDOsíTÁSÁRA IRÁNYULÓ MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött

egyrészről

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
székhelye : 4400. Nyíregyháza Kossuth tér 1.
képviseli: Dr. Kovács Ferenc polgármester
törzsszáma : 731762
adóigazgatási azonosító száma: 15731766-2-15
ba nkszá mla szá ma : 11744003-15402006-00000000
statisztikai számjele: 15731766-8411-321-15
mint átadó (a továbbiakban : Önkormányzat), valamint a

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
székhelye : 1055 Budapest, Szalay u. 10-14.
képviseli : Kőhegyi Edit tankerületi igazgató
adóigazgatási azonosító száma: 15799658-2-41
Előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 100320000032930700000000
ÁHT azonosítója : 335262
statisztikai számjele: 15799658-8412-312-01
mint átvevő (a továbbiakban: KLlK)

(a továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint:

1) Szerződő Felek megállapítják, hogy közöttük Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése
7/2013 . (1.17.) számú határozata alapján vagyonkezelési szerződés jött létre a Önkormányzat
tulajdonát képező, a szerződés 1. számú mellékletében felsorolt ingatlanok, illetve az átadás
átvételi megállapodás
ide vonatkozó mellékleteiben felsorolt ingó vagyonelemek
vonatkozásában.
2)

A Felek megállapodnak abban, hogy az 1) pontban említett vagyonkezelési szerződés 1.
pontját, 3. pontját és 25 . pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják és
egészítik ki.

1.

Az Önkormányzat vagyonkezelésbe adja, a KLlK vagyonkezelésbe veszi a jelen szerződés
1. számú mellékletében felsorolt ingatlanokat, illetőleg az átadás-átvételi megállapodás
ide vonatkozó mellékleteiben felsorolt ingóságokat (beleértve az intézményeknél lévő
készleteket) - melyek véglegesítésére 2013. február hó 15. napjáig kerül sor -, mint
vagyonelemeket, amelyre vonatkozó mellékietek e szerződéshez írásvédett elektronikus
adathordozón utólag kerülnek csatolásra .

3.

A KLlK a vagyonkezelésben lévő ingatlanokat, az ott fellelhető ingóságokat (beleértve
készleteket) a Pedagógiai Programban, az intézmény(ek) szervezeti és működési
szabályzatában, házirendjében meghatározott feladatok ellátásának zavarása nélkül, az
ott meghatározott tanítási időn kívül, az Önkormányzat, illetve ALlM/KÖZIM a használat
tárgyát képező ingatlant - a KLlK-kellegalább 15 nappal korábban történt megállapodást
követően - önkormányzati, egyéb helyi közösségi, kulturális rendezvények lebonyolítása
céljából térítésmentesen használhatja.

3
25 . A KLlK vagyonkezelésébe adott, a köznevelési feladat ellátásához véglegesen
feleslegessé vált vagyont - beleértve a rendeltetésszerű használat mellett
elhasználódott vagy elavult eszközöket is - 20 napon belül köteles az Önkormányzat
részére visszaadni, aki azt köteles azt visszavenni. A KLlK a rendeltetésszerű használat
mellett elhasználódott vagy elavult eszközök kivételével az egyéb vagyont
rendeltetésszerű
használatra
alkalmas
állapotban
köteles
visszaad ni
az
Önkormányzatnak.
Felek megállapodnak, hogy jelen szerződésmódosítás 1. számú mellékiete szerinti
leltár alapján átadásra kerülő készleteket a KÖZIM a mérlegéből 2014. július 01.
napjával kivezeti, a KLlK pedig ezen időponttól kezdődően a mérlegében szerepelteti.
A szerződés megszűnése esetén a készletek, a megállapított érték szerint
visszapótlásra kerülnek az Önkormányzat számára.

3) A szerződés egyéb rendelkezései változatlan formában fennmaradnak.
4) A jelen

szerződésben

Törvénykönyvéről

nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári
szóló 1959. évi IV. törvényelőírásait kell alkalmazni.

S) Az okiratot a felek elolvasták, és mint akaratukkal mindenben
- aláírták.

megegyezőt

- helybenhagyólag

Nyíregyháza, 2014. szeptember 25.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata képviseletében
Dr. Kovács Ferenc
polgármester

kqpviseletében
Kőhegyi Edit
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